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Логістична концепція DDT застосовується з метою максимального скорочення часу реагування на зміну 

попиту шляхом швидкого поповнення запасів у тих точках ринку, де прогнозується ріст попиту. Перевагами цієї 

системи є:  

1) можливості одержання інформації про попит, процедури замовлень і графіків доставки продукції 

дозволяють краще керувати запасами; 

2) знання обсягів продажів і запасів у роздрібній мережі допомагає виробникам точніше планувати постачання; 

3) постачальники швидше реагують на зміну споживчого попиту; 

4) установлюються тривалі партнерські відносини, що зменшує ризики і підвищує ефективність логістичних 

операцій. 

Поширення одержали такі варіанти концепції DDT: 

1) Концепція визначення точки замовлення (перезамовлення) (Reorder point – ROP).  Сфера використання даної 

концепції – регулювання рівня страхових запасів з метою вирівнювання коливань попиту. Рівень запасу на момент 

замовлення повинний бути достатнім для того, щоб забезпечити безперебійну роботу в період між оформленням 

замовлення на постачання товарів і доставкою замовленої продукції на склад споживача.  

2) Метод швидкого реагування (англ quick response, QR). Даний метод являє собою тісну взаємодію між 

торговельним підприємством і його постачальниками з метою поліпшення просування товарів у розподільних 

мережах. Суть методу полягає в оперативній оцінці попиту завдяки мобільному обміну інформацією між 

виробником та продавцем. Базою методу QR є концепція електронного обміну даними (англ. Electronic Data 

Interchange, EDI) в поєднанні з штрих-кодовим маркуванням. Сканування індивідуального штрих-коду дає 

можливість виявити фактичне місце перебування товару, кількість продажу, повернень тощо.  

3) Логістична концепція неперервного поповнення (англ. continuous replenishment, CR). Дана концепція  є 

модифікацією концепції "швидкого реагування" і призначена для усунення необхідності в замовленнях на 

поповнення запасів готової продукції. Постачальник (фірма-виробник), шляхом щоденної обробки інформації про 

обсяг продажів у роздрібних торговців і відправлень готової продукції від оптовиків, розраховує необхідну 

сумарну потребу в кількості й асортиментах товарів. Після цього, шляхом підписання зобов'язання по закупівлях, 

досягається угода між постачальником, оптовиками й роздрібними торговцями на поповнення їх запасів готової 

продукції. На основі обробки інформації про продажі й прогноз попиту постачальник безупинно (або з високою 

періодичністю) поповнює запаси в роздрібних торговців безпосередньо або через оптових посередників. У деяких 

випадках для скорочення часу поповнення застосовується наскрізний фрахт або пряма доставка готової продукції 

роздрібним торговцям, минаючи оптовиків. Згідно з концепцією "безперервного поповнення запасів", для 

ефективної роботи необхідне виконання двох основних умов: по-перше, повинна бути забезпечена достовірна 

інформація від роздрібних торговців і надійна доставка готової продукції; по-друге, розміри вантажних 

відправлень повинні максимально відповідати вантажомісткості транспортних засобів. 

4) Логістична концепція автоматичного поповнення запасів (англ. automatic replenishment, AR) являє собою 

поліпшений варіант методу швидкого реагування і концепції безперервного поповнення, що додає визначену 

подібність усім трьом концепціям. Дана концепція забезпечує постачальників (виробників готової продукції) 

необхідним набором правил для прийняття рішень по товарних характеристиках і категоріях. 

Застосування концепції реагування на попит дозволяє: гнучко взаємодіяти партнерам у логістичній мережі; 

скоротити час реакції логістичної системи на зміну попиту; концентрувати та поповнювати запаси в потрібних 

точках продажів; зменшувати запаси до необхідної величини значно підвищити оборотність запасів, 

встановлювати тривалі партнерські відносини. 

© В.В. Канашевська, 2017 


